
Een baan die niet past bij je drijfveren? Begin 
er nooit aan, adviseert Renee Schopenhouer. 
De senior recruitment consultant bij  
Compagnon trapt vandaag een nieuwe  
interviewserie af. ‘Hoe ouder je wordt, hoe 
groter het belang van een goede match op 
cultuur.’

#1. Hoe ben je in het vak terecht gekomen?
‘Ik heb een studie Arbeids- en organisatiepsychologie 

gedaan. Ik merkte in bijbaantjes al snel dat ik meer  

iemand ben voor het bedrijfsleven. Ik ben op een  

gegeven moment, na mijn master in 2006., in de  

arbeidsbemiddeling begonnen bij Women@Work. Dat 

vond ik zo leuk, dat ik in dit vak gebleven ben. Zo ben ik 

het vak ingerold.’

#2. En verder?
‘In de tijd dat ik begon was de markt heel goed. Er waren 

veel businessmogelijkheden. Na een paar jaar kreeg  

ik behoefte aan een grotere organisatie, met iets  

meer professionaliteit. Toen ben ik begonnen bij  

FunktieMediair, dat destijds net overgenomen was door 

Yacht. Daar kwam ik in aanraking met een heel andere, 

veel grotere markt. Dat typeert mij ook wel, denk ik. Om 

de zoveel tijd heb ik behoefte aan vernieuwing en een 

andere omgeving. Ik heb ook bij een headhunter  

gezeten, waar ik echt actief mensen benaderde, voor 

functies van weer een heel ander niveau. En ik heb  

gewerkt van zorg tot marketingcommunicatie.’

#3. En nu?
‘Sinds 2018 werk ik bij Compagnon, als Senior 

Consultant HR Services. Ik was wel eens eerder bij ze 

in gesprek geweest. Dat vond ik toen al heel leuk. De 

manier waarop ze met mensen omgaan, maar ook hoe 

ze werken, dat vond ik meteen heel aansprekend. Ik werk 

nu bij het regioteam in Utrecht. Daar werken we zelf-

sturend, echt zelfstandig in hoe we het willen doen. Dat 

maakt het lekker dynamisch.’

#4. Waarom Compagnon?
‘Zij stralen uit dat ze echt voor kwaliteit gaan, vind ik. Er 

zijn natuurlijk 1.001 bureaus in de markt, maar ik vind dat 

Compagnon zich hierin echt onderscheidt. 
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Het is ook het type mensen dat hier werkt: resultaat-

gericht, maar ook met het oog op samenwerken. Het 

netwerk is groot, zodat we veel kennis kunnen delen.’

#5. Wat doe je precies?
‘Het is best een veelzijdige functie. Mijn werk bestaat 

ruwweg uit drie elementen. In de eerste plaats gaat het 

om accountmanagement richting klanten, relatiebeheer 

en acquisitie. In de tweede plaats werk ik als recruiter, 

en doe ik werving en selectie, met name voor interim 

opdrachten. In de derde plaats is er ook een leiding-

gevend element, want ik begeleid hier ook een aantal 

projectprofessionals die ergens op een opdracht werken. 

Dat maakt het voor mij ook zo leuk. Je doet hier niet of/

of, maar en/en. En wat het nog diverser maakt, is ook de 

diversiteit aan klanten die we hier bedienen.’

#6. Wat doe je over 5 jaar?
‘Ik werk al best lang in dit werkveld, en heb ook best  

behoefte aan verandering. Maar hier zijn nog veel  

dingen mogelijk. Je kunt je verbreden in het HR-vak, 

maar ook je verdiepen als recruitment projectprofessio- 

nal. Welke kant het voor mij wordt, durf ik nog niet te 

zeggen. Wel dat ik het voorlopig hier dus nog wel naar 

mijn zin heb.’

#7. Hoe zie je het vak veranderen?
‘Toen ik begon in dit vak, zag je bijna niemand op  

LinkedIn. Dat is nu wel veranderd. Ik heb vooral heel 

veel transparant zien worden. En er zijn nu natuurlijk 

veel meer tools in de markt. Aan de andere kant: ik zie 

ook dagelijks nog het belang van persoonlijk contact 

met mensen. Dat is de afgelopen jaren niet veranderd. 

Bureaus worden ook niet overbodig, daar geloof ik niets 

van.

En wat ik ook zie veranderen zijn natuurlijk de nieuwe 

doelgroepen op de markt. Neem millennials. Die vergen 

een andere aanpak dan eerdere generaties. Als je ze belt, 

nemen ze vaak niet eens op. Maar stuur ze een appje, en 

ze antwoorden meteen. De inhoud verandert dus niet 

zo snel, maar de middelen die je gebruikt en de manier 

waarop je het doet, dat verandert wel.’

#8. Wat is je advies voor starters op de 
markt?

‘In mijn eerste baan had ik het geluk dat ik iemand met 

veel ervaring trof als leidinggevende. Ik ben van nature 

nogal eigenwijs, maar zij leerde me dat gelijk hebben 

niet altijd hetzelfde is als gelijk krijgen. Dat is best een 

waardevolle tip gebleken.’

#9. Wat is je gouden tip?
‘Ik heb wel eens gewerkt bij een organisatie die minder 

goed paste bij mijn drijfveren. Ik adviseer mensen nu 

dagelijks om dat nóóit meer te doen. Bij Compagnon 

hebben we gelukkig goede middelen om die drijfveren 

van kandidaten boven te krijgen. De match met cultuur 

wordt sowieso steeds belangrijker. Hoe ouder je wordt, 

hoe groter ook het belang van die match. Ik heb zóveel 

mensen tegenover me gehad die niet goed in hun vel 

zaten, dat ik dit echt als de gouden tip zie voor iedereen 

op de arbeidsmarkt.’

#10. Wat zie je nu veranderen in de markt?

‘De markt is in een heel rap tempo veranderd van een 
periode dat er weinig vraag is naar een periode dat er 
vraag in overvloed is. Dit vraagt om een andere manier 
van werken. Door de schaarste van kandidaten is 
snelheid key in het werk, anders ben je ze kwijt. Ook 
vraagt het je om meer vanuit het perspectief van de 
kandidaat te werken omdat zij in de huidige markt aan 
zet zijn. Tegelijkertijd vraagt het veel 
verwachtingsmanagement aan de zijde van de klant om 
hen in te laten zien wat echt belangrijk is bij het 
aantrekken van een nieuwe collega en hun wensenlijst 
aan te passen. Doordat de markt steeds veranderd is het 
werk nooit saai!
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‘Als je millennials belt, nemen ze 
niet op. Maar stuur ze een appje, 
en ze antwoorden meteen.’


